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Van het bestuur 
 

 

Nog even en het zesde deel van het jaar 2015 is alweer 

achter de rug. Onze vogels vliegen, maar de tijd doet 

dapper mee. Na twee eerder rustige maanden wordt het 

vanaf maart alweer druk op het WPA-front. Meer info 

hierover vind je in onze agenda. Zoals altijd proberen we 

op zoveel mogelijk activiteiten vertegenwoordigd te zijn. 

Iedereen die geïnteresseerd is kan meer inlichtingen 

bekomen bij de secretaris of bij de voorzitter. 

De belangrijkste datum op korte termijn is onze 

Algemene Vergadering die dit jaar doorgaat op 21 

maart: een ideale gelegenheid om het begin van de lente 

samen te vieren. Deze keer zijn we 's namiddags te gast 

bij Noël Hendrikx te Overpelt. Het is denk ik totaal 

overbodig deze "grote" vogelliefhebber aan jullie voor te 

stellen en zoals velen onder ons weten is een bezoek aan 

zijn collectie altijd meer dan de moeite waard. We hopen 

dan ook weer op een talrijke opkomst. Meer informatie 

en een dagorde vind je verder in deze nieuwsbrief. 

Noteer alvast ook zaterdag 26 september met een rode 

stip in je agenda, want dan gaat in Ouwehands 

Dierenpark in Rhenen onze jaarlijkse fazantendag door. 

Uiteraard krijg je in de volgende bladzijden ook 

nieuwsflitsen met een update van de lopende projecten 

en focusgroep activiteiten. Daar zie je dat er ook buiten 

het kweekseizoen door onze leden niet wordt stilgezeten. 

Omdat Vietnam al jarenlang onze bijzondere interesse 

heeft, ondermeer door de goede contacten met Hanoi 

Zoo en het project rond de redding van de Edwards-

fazant, brengen we in dit nummer het eerste deel van een 

artikel over de fazanten van Vietnam. Het werd 

geschreven door onze vriend Edouard Jelen en het leert 

ons dat dit land in zuid-oost Azië ons op fazantengebied 

nog heel wat te bieden heeft. 

Rest me aan iedereen een schitterend 2015 toe te wensen 

met succes in al je ondernemingen! 

 

http://www.wpa-benelux;info/
mailto:info@wpa-benelux.info
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Uitnodiging jaarvergadering 
 
Op zaterdag 21  maart 2015 is onze jaarvergadering gepland. 
 
Zoals afgesproken is deze jaarvergadering gekoppeld aan een hokbezoek bij één 
van onze leden. 
Dit jaar hebben we een hokbezoek voorzien bij een bekend liefhebber, namelijk Noël 
Hendrikx Ballaststraat 23 Overpelt in België. 
Noël en Patricia beschikken over een ganse collectie steltlopers, fazanten, duiven en 
toerako’s. 
Dit is zeker een bezoek waard. 
 
De jaarvergadering heeft plaats in de “ Wedelse Molen”, Breugelweg 250, Overpelt. 
Dit is in de nabijheid van Noël Hendrikx. Er is daar een broodjesmaaltijd met soep en 
koffie voorzien voor de deelnemers aan het hokbezoek en/of de jaarvergadering. 

 
Programma: 
14h30: onthaal gevolgd door het bezoek aan de collectie   
17-18h: broodjesmaaltijd  
18h: aanvang jaarvergadering 
20h30: einde jaarvergadering 
     

. 
Voor de liefhebbers die willen deelnemen aan de maaltijd vragen we ter plaatse een 
tussenkomst in de kosten van 5€. Gelieve uw deelname te bevestigen vóór 14 maart 
2015 bij de secretaris . 
 
Paulo Raeymaekers, 
Secretaris 
Lage weg 37c 2470 Retie 
(00)32 14 378676 paulo.raeymaekers@skynet.be 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:paulo.raeymaekers@skynet.be
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World Pheasant Association – BeNeLux 

JAARVERGADERING 
Zaterdag 21 maart 2015 te Overpelt 

AANVANG 18.00 uur 

AGENDA 

 
1. Opening en mededelingen 
 

2. Verslag jaarvergadering 2014, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2014 
 

3. Jaarverslag 2014 van de secretaris 
 

4. Financieel verslag 2014 van de penningmeester stand van zaken betreffende de 
inning van de contributie 

 

5. Begroting 2015 en vaststellen contributie 2016 
 

6. Verslag kascommissie 2014 
 

7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2015  
 
8. Fazantendag WPA-Benelux 2015.  
       
9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 

Aftredend volgens rooster zijn: Teun van de Braak, Dr. Serafino di Cristofaro, 
Dirk Callebaut en Ivan Roels, ze zijn herkiesbaar. 

Er is nog minstens één vacature niet ingevuld. Kandidaturen voor het bestuur 
kunnen tot één week voor de vergadering bij de secretaris ingediend worden..      
 

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden: 
aftredend in 2016: Paulo Raeymaekers 
aftredend in 2017: Frédéric Verstappen 
aftredend in 2019:   Ludo Pinceel 
aftredend in 2020:   Teun van de Braak, Dr. Serafino di Cristofaro, Dirk 
Callebaut en Ivan Roels 
 
 

11. Rapportage werkgroepen:  
Kamhoenders Jaak Janssen 

   Kraagfazanten Victor Steenackers 
   Pauwfazanten Peter Paul van der Lugt/ Franz Duister 
   Vuurrugfazanten Dirk Callebaut 
   Tragopanen  Bart Verbruggen 
 

12.  ECBG-activiteiten:  
a. verslag Frédéric Verstappen 
b. Edwards-project Ludo Pinceel 

 
13.  Stamboeken: verslag Ivan Roels, Frédéric Verstappen en Paulo Raeymaekers 
 
14.  Rondvraag en Sluiting 



WPA  - Nieuwsbrief 1 - 2015  5  

Groene pauw @ WPA-Duitsland 

 

De fazanten van Vietnam (eerste deel) 
(tekst door Edouard Jelen - Vertaling Ludo Pinceel) 

 

Dit land in Zuid-Oost Aziê heeft een oppervlakte van 331.700 km², dit is ongeveer de helft 

minder dan Frankrijk. Het strekt zich langwerpig uit tussen de bergketen van het 

Ammangebergte en de kust. Het indrukwekkende aantal inwoners van om en bij de 92 

miljoen heeft als gevolg dat de landbouw voor de productie van voedsel zich uitstrekt tot in de 

heuvels, volgens de methode van de terrasbouw. Op die manier vormt, naast de beperking en 

fragmentatie van het natuurlijke habitat, de  druk van jagen en stropen een permanente 

bedreiging voor de wilde fauna. De bergen en de hoogplateaus, die twee derde van het land 

uitmaken, bieden op die manier een ontoereikend toevluchtsoord voor de verbazingwekkende 

diversiteit van de Vietnamese fauna. 

De fazanten zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in dit land met de Groene pauw, de 

Gekuifde Argus, de Prelaatfazant, niet minder dan vier ondersoorten van de Zilverfazant, de 

Ghigi-Chinquis pauwfazant,  de Germain-pauwfazant en tenslotte de Edwards-fazant. Nog 

twee andere "soorten" intrigeren ons tot op de dag van vandaag: de Keizerfazant (een 

natuurlijke hybride met de Annam-zilverfazant) en de Vietnam-fazant, waarschijnlijk het 

resultaat van inteelt in geïsoleerde Edwards populaties. 

De Groene Pauw (Pavo muticus imperator) Delacour 1949 

Deze soort bewoont de open 

ruimten in de wouden langs de 

rivieren of in de buurt van 

vochtige gebieden en dit tot op 

1500m hoogte aan weerszijden van 

de grenzen tussen Laos, Cambodja 

en Vietnam. Volgens Madge & 

McGowan (2002) bewoont hij de 

bossen langs het water, de 

aanliggende open ruimten en de 

plantages. In het begin van de 

vorige eeuw waren de groene 

pauwen alomtegenwoordig in het 

land. Vandaag zijn ze verdwenen 

in het noorden en in de meeste 

centrale provincies en zijn ze alleen nog te 

vinden in het Cat Tien National Park. De 

wereldpopulatie wordt op minder  dan 10.000 

individuen geschat en volgens de critaria van de 

IUCN wordt de soort dan ook als "Kwetsbaar" 

bestempeld. 

De naam "muticus" (Linnaeus 1766) is afgeleid 

van het Latijnse woord "mutilus", wat 

"beschadigd, ingekort, afgeknot" betekent en niet 

"stom" wat vaak verkeerdelijk wordt aangegeven. 

Talrijke auteurs namen deze fout over, Delacour 

inbegrepen. Linnaeus baseerde zich op een oude 

beschrijving van Aldrovani (Frans botanicus, 

1522-1605) die de vogel zelf "Japanse pauw" 

genoemd had. Linnaeus beging dus een tweede 

fout door deze informatie omtrent de herkomst 
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Gekuifde Argus @ Beebe 1926 

 

van deze pauwensoort niet te verifiëren. Buffon gaf hem de Franse naam "spicifère" 

(letterlijk: stekeldrager) omwille van de vorm van zijn kuif, die min of meer stekelvormig is, 

terwijl die van de Blauwe pauw waaiervormig is. (Alain Hennache & Michel Ottaviani, 

Monographie des Faisans, p255-256). 

 

De gekuifde Argusfazant (Reinardia ocellatus ocellatus) Elliot 1871 

 

Het geslacht Reinardia, Maingounat 1882, 

telt maar één soort: ocellata met twee 

ondersoorten: R.o.ocellata, die voorkomt in 

Laos en Vietnam en R.o.nigrescens, de 

Maleise vorm. De geschiedenis van de 

naamgeving van deze soort is interessant. 

Verraux bestudeerde tussen 1835 en 1859 

vijf onbekende staartpluimen in de collectie 

van het Musem van Parijs. Hij gaf ze de 

naam "ocellatus", als een nieuwe soort 

Argusfazant. Eerder in 1815 had Rafinesque 

het geslacht "Argusianus"  ingevoerd voor de 

Argusfazant die door Linnaeus "Phasianus 

argus" genoemd was in 1766. De vogel is 

zeer schuw en bewoont primair vochtig 

woud van 100m tot 700m hoogte. Hij kan 

echter tot 1500m en zelfs tot 1900m hoogte 

opklimmen  (Dalat plateau, Eames & al. 

1992; Eames 1995). De gekuifde Argus is 

verwant met de Argusfazant en met de 

pauwfazanten, ondanks hun grootteverschil, 

vooral door hun geringe legselgrootte van 

twee eieren en ook door andere biologische 

karakteristieken. 

Deze bijzondere en 

fabelachtige vogel zou 

aan de basis liggen van 

de legende van de 

fenix, een mytische 

vogel en een symbool 

van macht, dit volgend 

Hachisuka (1925) en 

Jabouille (1930). 

Eames (1995) 

veronderstelt hun 

aanwezigheid in alle 13 

provincies van Vietnam. De fragmentatie van hun habitat en het niet respecteren van het 

jachtverbod vormen de voornaamste bedreigingen. 
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De Prelaatfazant (Lophura diardi) Bonaparte, 1856 
 

Vinden we terug in de talrijke streken van het oude Indochina: van oost tot zuid Laos, in het 

noord-oosten en het zuid-oosten van Thailand, in Cambodja en in het oosten van Vietnam 

vanaf het noorden van Annam. De Prelaatfazant bewoont over 't algemeen primair en 

secundair bos evenals de dichte bamboebosjes op lage hoogte, van zeeniveau tot op een 

hoogte van 800m. In het nationaal park van Bach Ma in Vietnam, leeft hij tussen de 300m en 

900m, in de bossen van de vlakte en de heuvels. 

De soort lijdt sterk onder de vernietiging van haar habitat voor de landbouw en door de 

exploitatie van de bossen, maar ook door de sterke druk van vangsten voor locale consumptie 

en voor de handel. Ze is onderwerp van een kweekproject in situ in Bangpra in Thailand in 

het kader van reïntroductie. In het midden van de jaren 1980 was Bangpra één van de beste 

kweekcentra voor fazanten in zuid-oost Azië. Vroeger was de soort sterk verbreid in Vietnam, 

maar recent werd de Prelaatfazant nog slechts waargenomen in de reservaten in noord en 

centraal Annam (Nguyen Cu 1995) en in het uiterste zuiden (Nguyen Van Vy et al. 1997), 

waar hij lokaal gewoon zou zijn. 

De koning van Siam schonk een exemplaar aan het museum van Parijs in 1862, het eerste op 

Europese bodem. Sindsdien heeft de soort zich in het hele westen verspreid. Een aantal is 

zelfs vanuit Groot-Brittanië teruggekeerd naar Vietnam om de kweek ervan te bestuderen. Dit 

bewijst weer maar eens hoe belangrijk het kweken in beschermd milieu is. 

Het houden vormt geen grote uitdaging. De soort is volwassen op 2/3 jaar tijd maar is niet aan 

te raden voor 

beginnelingen. De 

omstandigheden waarin 

ze moeten gehouden 

worden is vergeljkbaar 

met die van de andere 

soorten die op deze 

breedtegraad wonen: in 

de winter moet zo een 

vorstvrij hok voorzien 

worden (bij voorkeur 

een verwarmde zitstok) 

en er moet rekening 

gehouden worden met 

de monogamie van de  

 

soort en de vaak 

agressieve 

houding van het 

mannetje. 
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De Zilverfazanten (Lophura nycthemera) 

 

 

De Laos-zilverfazant ( L.n.beaulieui ) Delacour & Jabouille 1928 

 

De vertegenwoordigers van deze ondersoort lijken op de Jones-zilverfazant (de zwarte lijnen 

iets fijner, achterste deel van witte hals en staart wat korter) en een aantal onder hen, die langs 

de Mekong voorkomen, op de westelijke zilverfazant, wat de variabiliteit van deze ondersoort 

illustreert. Ze bezetten de vruchtbare alluviale valleien in het bassin van de Gele Rivier met 

een gematigd klimaat. Deze doorsnijden de bergketen in het noorden van Laos, waarvan de 

toppen tot meer dan 2000m hoog zijn en vormen de gemeenschappelijke grens met Vietnam. 

Men vindt deze ondersoort ook op de tegenover liggende noordelijke hellingen, te weten het 

zuid-oosten van Yunnan in China.  

 

De Berlioz-zilverfazant (L.n.berliozi)  Delacour & Jabouille 1928 

 

Deze leeft in het centrum van Vietnam, op de hellingen oostelijk van het Annamgebergte op 

hoogtes tussen de 800m en 1500m in een bosachtig milieu dat eerder droog is en weinig dicht 

begroeid. Ze vormt een overgang tussen beaulieu in het noorden en beli in het zuiden van het 

verspreidingsgebied en is een buur van jonesi die een bredere zwarte tekening heeft. 

 

 

 

 

Koppel Berlioz-zilverfazanten @ Aviornis West-Vlaanderen 
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De Bel-zilverfazant 

(L.n.beli) Oustalet 1898 

 

Deze fazant leeft op de hoogste toppen en kammen van de oostelijke hellingen van de Annam 

bergketen in centraal Annam van Faifoo tot in de buurt van Donghoi, boven de 1000m en tot 

2000m. Ze werden ontdekt in 1896 en beschreven aan de hand van een koppel dat in 1897 

levend aankwam in het Museum van Parijs en zich daar voortplantte. Ze werden er gehouden 

tot in 1907 en de laatste verdwenen er in 1910. 

 

De Annam-zilverfazant (L.n.annamensis) Ogilvie-Grant 1906 

Staat dicht bij de Boloven-zilverfazant (L.n.engelbachi) en houdt zich bij voorkeur op in de 

hogergelegen delen van 

de loof- en naaldbossen 

in de bergen van Zuid-

Annam, meestal van 300 

tot 1200 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

haan Jones-zilver @Aviornis West-Vlaanderen hen Jones-zilver @Aviornis West-

Vlaanderen 

 

Annam-Zilverfazant 

@ ABV 
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Ghigi-chinquispauwfazant (Polyplectron bicalcaratum ghigii) Delacour & Jabouille 1924 

 

De Chinquis-pauwfazant is de meest noordelijke van het geslacht. Deze fazanten verkiezen 

vochtige bergwouden tot 1500m hoogte, zelden hoger, maar het is niet uitzonderlijk dat men 

ze tot op zeeniveau 

aantreft.  

Het verspreidingsgebied 

van de Ghigi-chinquis 

strekt zich uit van het 

centrum tot het noorden 

van Vietnam. Volgens J. 

Delacour, komt hij samen 

voor met de nominaat 

(P.b.bicalcaratum) langs 

de rode rivier, wat een 

reusachtig gebied behelst: 

Laos van het centrum tot 

het oosten, het noorden 

van Thailand en heel 

Birma. 

Deze sterke fazanten 

worden volwassen in hun 

tweede jaar, maar 

nestelen in gevangenschap vaak al in het eerste jaar. 

 

Germain-pauwfazant (polyplectron germani) Elliot 1866 

 

Alhoewel een buur van de P. bicalcaratum, wordt deze fazant als een afzonderlijke soort 

beschouwd,  

voornamelijk omwille 

van de afwezigheid 

van een kuif en manen; 

de pauwfazanten van 

Maleisië en Sumatra 

daarentegen vertonen 

in hun vederkleed 

belangrijke verschillen 

met deze soort. 

Habitat: vochtige, 

bijna ondoordringbare 

wouden met bomen, 

kreupelhout en 

stekelplanten van 

zeeniveau tot 1200m 

hoogte. Ondanks de 

ontoegankelijkheid van 

hun leefomgeving wordt de Germain-pauwfazant steeds zeldzamer. Hij dankt zijn naam aan 

de importateur Germain die de eerste in 1875 naar Parijs bracht. 

 

haan Chinquis pauwfazant @Keith Howman 

 Germain-pauwfazant @ Paul Johnsgard 
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Daarentegen, als hij over een verwarmd verblijf beschikt, gedraagt hij zich goed in 

gevangenschap. De hen legt twee eieren en zorgt voor meerdere vervanglegsels als de eieren 

verwijderd worden. Daarom is het niet moeilijk een tiental jongen per jaar te bekomen. 

 

 

 

 

 

Bronvermelding: 

 

- Monographie des Faisans, Alain Hennache & Michel Ottaviani.2005-2006. 

- Faisans et Paons, Jean-Claude Perriquet.1996. 

- The Pheasants of the World, Paul Johnsgard.1999. 

- Pheasants, their lives and homes, William Beebe. 1926. 

- De hoenderfazanten, Franz Duister. Aviornis International - (35e jaargang nr. 203)  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

koppel Germain-pauwfazanten met kuiken @ ABV 
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Nieuwsflitsen 
 

Een aantal van onze Focusgroepen draait op volle toeren, ook tijdens het zogenaamde dode 

seizoen. 

Het Tragopan DNA Project blijft nog altijd even succesvol doorlopen.  

De zevende fase is ondertussen volzet en 50 stalen zijn op het labo van BioGenomics aan de 

KU Leuven voor onderzoek.  Aangezien de belangstelling voor de test blijft toenemen zijn we 

met ronde acht gestart en ook hiervoor zijn alweer heel wat inschrijvingen en stalen binnen. 

De kosten bedragen nog steeds 75 € per staal (70 € voor leden). Wie wil deelnemen, kan best 

per E-mail contact opnemen met Willy Tieleman: willy.tieleman@skynet.be met vermelding 

van soort en aantal van de te testen vogels. De nodige inlichtingen en omslagen voor 

staalname worden u dan toegezonden. 

We willen er toch nog even op wijzen dat alleen geteste dieren (met een certificaat) of 

afstammelingen ervan (met TR-ring) aan het stamboek kunnen deelnemen. 

Op vrijdag 30 januari had de groep een bijeenkomst waarop de nodige afspraken gemaakt 

werden en waar de concrete plannen voor de toekomst werden besproken. 

In maart brengen enkele leden van de groep een werkbezoek aan de balgencollectie van het 

Natural History Museum te Tring in Engeland om grondig te onderzoeken of er ook bruikbare  

morfologische criteria gevonden kunnen worden.  

De focusgroep Kraagfazanten vergaderde op vrijdag 23 januari om een stand van zaken op 

te maken en het komende kweekseizoen voor te bereiden. Er werden voldoende koppels 

goudfazanten in alle mogelijke combinaties binnen de werkgroep geplaatst en we kijken dus 

het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. 

De verwachtingen zijn vooral erg hoog gespannen voor wat de Lady Amherst-fazanten 

betreft. De grote vraag is of onze vogels van de zuivere bloedljnen dit jaar al zullen leggen. 

Waarschijnlijk zijn ze nog te jong, maar je weet nooit. Ondertussen hebben we al nieuwe 

contacten voor het bekomen van eieren van dieren waarvan de herkomst tot in het wild kan 

worden nagegaan. Duimen dus! 

Ook de focusgroep rond de Vuurruggen maakt plannen voor een museumbezoek, ditmaal 

aan het museum van Parijs. Vooral de ongekuifde vuurruggen moeten nog verder onderzocht 

worden omdat in de musea van Leiden en Tring onvoldoende materiaal aanwezig was. 

Ondertussen gebeuren er weer uitwisselingen van vogels tussen de (jammer genoeg tamelijk) 

schaarse liefhebbers van deze interessante groep. Het feit dat deze dieren heel slecht tegen 

onze winters bestand zijn en dan dus bijna constant verwarming nodig hebben maakt deze 

prachtige vogels minder geliefd. Toch bestaan er gelukkig, mede dank zij het bestaan van de 

focusgroep, goede contacten tussen de liefhebbers in UK, Benelux en Duitsland. 

Op onze komende jaarvergadering zullen alle groepen zoals steeds meer uitgebreid verslag 

uitbrengen van hun activiteiten. 

 

Ons paradepaardje blijft het "Saving the Edwards project". 

 

Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe WPA internationaal samenwerkt met EAZA 

(European Association of Zoos and Aquaria), AZA (de Amerikaanse tegenhanger ervan), 

WAZA (de wereld zoo-organisatie), IUCN, de Galliformes Specialist Group en Viet Nature. 

 De ECBG van WPA en de Galliformes TAG van EAZA spelen een sleutelrol in het ex situ 

gedeelte van het reddingsprogramma. Ons bestuurslid Ivan Roels en WPA-Duitsland 

bestuurslid Heiner Jacken coördineren de stamboeken van respectievelijk de Vietnam- en de 

Edwards-fazant voor alle private kwekers. Thomas Kapic van de Praagse Zoo runt het EEP-

stamboek voor de Europese Dierentuinen, terwijl Chris Holmes van Houston Zoo (Texas) 

mailto:willy.tieleman@skynet.be
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Foto’s bij Noël Hendrikx 

hetzelfde doet voor de Amerikaanse vogels. Hij houdt tevens het ISB (internationaal 

stamboek) bij, waarin alle vogels zijn opgenomen. 

Het verzamelen van de nodige stalen is inmiddels beëindigd en ze werden aan het labo 

bezorgd. Daar worden op dit ogenblik 20 Edwards' stalen, 20 Vietnam en 20 Swinhoes 

onderzocht en onderling vergeleken. De onderhandelingen om ook uit Japan 12 stalen van de 

Edwards te bekomen zijn in een vergevorderd stadium. De administratieve rompslomp lijkt 

toch nog wat ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht, maar het is slechts een kwestie van tijd 

vooraleer we ook deze stalen kunnen laten onderzoeken. Op basis van alle resultaten zullen 

we dan in staat zijn alle eventuel kruisingen met de Swinhoe uit te bannen en binnen de 

zuivere dieren een keuze van zo onverwant mogelijke ouders te maken, teneinde de 

reddingspopulatie te starten. 

In Vietnam zelf wordt ook verder gewerkt. De "Edwards’s Pheasant Working Group" zal in 

Dong Hoi city, Quang Binh province, Vietnam, op 26 – 27 Maart 2015 een tweedaagse 

workshop houden. Het Quang Binh Forest Protection Department zal deze meeting 

organiseren, samen met Viet Nature. Het plan is te focussen op de finalisatie van het "Action 

Plan 2015-2019 for Edwards’s Pheasant Conservation".  

Op vraag van Viet Nature zorgden wij van hieruit voor de nodige updates betreffende onze 

activiteiten in Europa. Ook werden door WPA in samenspraak met de Galliformes TAG een 

aantal richtlijnen overgemaakt betreffende het opzetten van een kweekcentrum in Vietnam, 

met het oog op eventuele latere reïntroductie van de soort in daartoe geschikte 

natuurreservaten. 
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Lidmaatschap  2015 
 

Het is ook weer hoog tijd om je lidmaatschap voor 2015 te vernieuwen door een storting of 

overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 

 

voor het jaar 2015 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 

Gewoon lidmaatschap :   27 Euro 

Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro 

Conservation-lid : 115 Euro 

 

1093646 ING-bank Nederland  

 

IBAN NL62INGB0001093646  

 

BIC INGBNL2A  

 

WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  

  

Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2015 vermelden? 

 

Agenda  
 

 15 maart studiedag Wilde Duiven en Kleine Hoenderachtigen in Tielen, België 

 21 maart 2015 jaarvergadering WPA-Benelux in Overpelt 

 11-12 april WPA-Tjechië en Slovakije te Pilzen 

 30 april 1-2-3 mei 2015 ECBG-vergadering en vergadering WPA-Oostenrijk 

 4-5-6 sept WPA-UK 40 jarig bestaan WPA  

 11-12 sept WPA-Duitsland in Heidelberg 

 26 sept 2015 WPA-Benelux fazantendag in Ouwehands Dierenpark Rhenen 

 9-10 oktober 2015 ECBG-vergadering en vergadering WPA Frankrijk. Locatie nog te 

bepalen.  

 

 
Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het 

secretariaat. 
 

 

 


